
 

LA JULIETA - DOSSIER PEDAGÒGIC 

 
 

Oriol Broggi i Joan Arqué codirigeixen Rosa Gàmiz en un espectacle especialment dirigit 
a nens i nenes de 6 a 14 anys. 

 
Altra vegada una proposta que vol acostar els textos clàssics de teatre als més petits de 
manera directa i sense filtrar. Això sí, sempre vigilant que l’atenció dels nens no es perdi 
ni un moment, amb una proposta que atrau i sedueix des del seu inici. 
 
L’actriu, la Rosa, puja a unes golfes, un magatzem d’un teatre i allà es retroba amb tot 
d’objectes teatrals. A partir d’una faldilla que trobarà a dins un bagul, es posarà a la pell 
de la Julieta, un gran personatge d’una gran i coneguda història de teatre, el Romeo i 
Julieta de W. Shakespeare. S’aixecarà el teló i els nens i nenes veuran com a l’escenari es 
desplega tot el meravellós i màgic món del teatre. On el llenguatge, serà com sempre, el 
gran protagonista. 
 
OBJECTIUS 

1- Aprendre i descobrir què vol dir fer teatre: 
- Què vol dir fer d’actor/ actriu. 
- Quin és el paper del públic. 
- La importància de la caracterització, el maquillatge, el vestuari… 
- Com parlen els personatges? El llenguatge. 

 
2- Conèixer una de les històries més boniques i apassionants del teatre universal           

com és el “Romeo i Julieta” de W. Shakespeare.  
- Una història plena de valors: l’amor, l’amistat, la veritat… i plena 

d’humanitat! 
- Què senten els personatges principals? Les emocions. 
- Què decideixen els personatges? Les seves accions. 



PROPOSTES DIDÀCTIQUES 
 
Els exercicis proposats en aquesta guia pedagògica, han estat provats per la Rosa Gàmiz 
en els tallers de teatre que ha coordinat, amb resultats molt interessants, al llarg dels 
darrers anys.  
 
La Rosa és l’actriu de l’espectacle però també és mestra de tallers de teatre per a nens i 
nenes de totes les edats, des de fa més de 15 anys i creu cada vegada amb més força que 
el teatre és una eina pedagògica i d’educació molt important.  
 
Fent teatre els nens/es aprenen a conèixer-se, a relacionar-se i a comunicar-se d’una 
manera clara. Prenen consciència del propi cos, aprenen a treballar en grup sense 
necessitat de ser competitiu i exploren un nou llenguatge.  
 
Us animem a provar els exercicis que us exposem a continuació amb els vostres grups 
d’alumnes i a partir de la vostra experiència com a mestres i de la situació dels grups que 
tingueu podreu adaptar-los com us vagin millor i de la manera que en pugeu treure més 
profit. 
 
ABANS D’ANAR AL TEATRE 
És molt interessant poder fer un treball previ abans d’anar a veure l’espectacle. Cal 
situar als nens/es, que entenguin i sàpiguen on van i el que comporta anar al teatre. En 
general, els nens d’avui dia entenen perfectament els codis de la televisió i del cinema 
però, en canvi, els costa molt entendre què representa el fet teatral, què és un teatre i la 
importància de viure un espectacle en directe amb els actors i les actrius dalt de 
l’escenari, explicant una història al públic que està assegut escoltant i mirant. 
 
 
1/ Què és un teatre? L’espai físic.  
La paraula Teatre ve del llatí “theatrum”que procedeix de la paraula grega”theatron” que 
deriva de “theaonal” que vol dir contemplar.  
 
Finalment, és el lloc, l’espai, on es reuneix un grup de gent (els espectadors) per 
“contemplar” un espectacle” que el representen un altre grup de gent (els actors).  
 
 
 
 
 
 
 
 



Al llarg de la història, l’espai teatral ha anat variant molt. A l’època dels grecs i després 
dels romans, el teatre era un espai circular, a l’aire lliure, on els espectadors seien en 
unes grades de pedra. Les funcions s’havien de fer de dia quan encara hi havia claror. 
Eren espais molts grans i per això els actors utilitzaven unes màscares amb unes boques 
molt grosses que amplificaven la veu.  
 
Segles més tard, el teatre també es va 
representar a les esglésies. Se’l considerava 
un acte “sagrat”. I més tard, durant l’època 
del gran autor William Shakespeare, a 
l’Anglaterra del 1.600 (el famós Teatre 
Isabelí), els teatres ja eren tancats, tots de 
fusta i també circulars. La gent distingida 
seien en uns bancs de fusta i la gent més 
modesta veien la representació  drets, 
davant l’escenari. A la ciutat de Londres hi 
havia diversos teatres que sempre 
s’omplien de gent que gaudia dels espectacles, però un dels més coneguts era “The 
Globe” on Shakespeare veia estrenades les seves obres i que ell va dir que era “com una 
O de fusta”. Us recomanem una pel·lícula molt interessant i amena per visionar amb els 
nens i nenes i on es pot apreciar molt clar com era i com es vivia el teatre en aquella 
època: “Shakespeare in love” dirigida per l’anglès John Madden i protagonitzada per 
Joseph Fiennes i Gwyneth Paltrow.                   
 
 
 

    
 
 
Però l’espai teatral ha anat evolucionat molt i ara, avui dia, trobem teatres de totes 
mides, fets de materials diversos i tècnicament molt preparats. En molts d’aquests 
teatres, l’espai escènic és “alla italiana” que vol dir que el públic està situat davant de 
l’escenari (normalment rectangular ). 



Acostumen a tenir un teló per a separar bé els espectadors del que passa a escena, quan 
hi ha canvis en l’escenografia, en els decorats. Però també hi ha teatres on l’escenari i 
l’espai del públic és polivalent i es pot situar allà on el director de l’espectacle cregui més 
convenient. En aquests espais el públic es troba molt a prop dels actors i això ho fa més 
emocionant… 
 
 

 
 
 
 
2/ Exercici “Peter Brook” 
El director de teatre anglès, Peter Brook, al començament del seu llibre “L’espai buit” 
diu: 
 
Puc agafar qualsevol espai buit i anomenar-lo un escenari despullat. Un home camina per 
aquest espai buit, mentre un altre l’observa, això és tot el que es necessita per realitzar un 
acte teatral.  
 
Proveu de fer el que diu Peter Brook. Convertiu l’aula o un altre espai, en un teatre. Uns 
alumnes fan de públic i els altres d’actors / actrius. Els actors caminen en silenci per 
l’escenari  (un actor sol o per grups petits) i el públic l’observa en silenci… Només amb 
aquest petit moment ja esteu fent teatre. Tots han de provar de fer d’actors i públic.  
Després parleu de l’experiència, del resultat: què han sentit? quines diferències hi ha 
entre fer de públic i fer d’actors? on s’han trobat més còmodes, en quin dels dos rols? Per 
què?... 
 
 
3/ Som un equip:  
Perquè un muntatge teatral sigui possible cal que darrera hi hagi un equip de persones. 
Cadascú s’encarrega de fer una feina concreta per tal que el procés arribi al final. El 
teatre és una feina d’equip, tots els qui formem part col·laborem entre nosaltres perquè 
allò que preparem arribi al públic i els agradi.  
 



A continuació us detallem alguns dels càrrecs més destacats de qualsevol producció 
teatral:  
 
- El director/a: moltes vegades és qui tria la història, l’obra de teatre que es vol 
representar. És qui s’ho mira tot des de fora. Abans de començar els assajos haurà 
analitzat a fons l’obra per entendre-la molt bé. Ajudarà als actors i a les actrius a trobar 
el seu personatge. I donarà la seva visió personal a l’espectacle. Normalment té un 
ajudant que és l’ajudant de direcció, aquest l’ajuda a pensar i a decidir coses i també a fer 
els assajos. 
 
- Els actors i les actrius: són els encarregats d’interpretar, de donar vida als 
personatges de la història. El seu instrument de treball són ells mateixos: la seva  
veu, el seu cos, les seves emocions. Per això és molt important que es preparin, que “ 
s’entrenin” talment com ho farien els atletes o els músics. Els assajos els servirà per anar 
creant i donant forma als personatges: per veure com es mouen, com es relacionen amb 
els altres personatges, com són, com es comporten… 
 
- Productor/a: és la persona que va controlant el pressupost i que organitza els assajos, 
els horaris, l’arribada al teatre, la venda de les entrades... és l’organitzador i la persona 
que coordina la resta d’equip.  
 
- L’escenògraf/a: és qui pensa i dissenya i de vegades també, qui construeix el que ha de 
ser l’espai teatral, els decorats. I també busca i tria el mobiliari i els objectes que van 
sortint a l’espectacle. 
 
- L’il.luminador/a: és qui pensa i dissenya com han de ser les llums de l’espectacle. Cal 
pensar en si val donar un ambient fred o càlid. Si es fa de nit en l’obra com ho farà 
perquè sembli veritat a l’escenari. Si voldrà il·luminar directament als actors o no...  
 
- El/la figurinista: és qui pensa com ha de ser el vestuari, la roba que han de portar els 
personatges. Ha de pensar si els vestits han de ser d’època o no, si han d’anar tots de la 
mateixa tonalitat, si són vestits moderns, etc.  
 
- El perruquer/a i el maquillador/a: s’encarreguen dels pentinats i del maquillatge de 
cada personatge.  
 
- El/la tècnic: és la persona que munta i desmunta tot l’equip tècnic i la persona que 
durant les funcions està darrera de la taula de llums i de so controlant els nivells i 
controlant que tot entri al moment que ha d’entrar.  
 
 
Perquè no proveu doncs, de fer una representació, encara que sigui petita, com si fóssiu 
una companyia de teatre? Decidiu els grups de treball, qui forma part de cada “ofici”. El 



director i el seu equip decidiran què s’ha de representar (una improvisació, algun conte, 
una petita història…) i tots es posaran a treballar. El paper del director és molt 
important perquè és qui ho coordina tot. Al final del procés, després de la representació, 
es comenta com ha anat. 
 
 
DESPRÉS D’ANAR AL TEATRE 
Els actors i les actrius, per preparar els seus personatges, s’entrenen com ho faria un 
atleta. En els assajos treballen el text del personatge, els moviments i un munt de coses 
més. És molt important per fer aquesta feina, la concentració. 
 
1/ La Concentració 
 Això vol dir “parar l’atenció” en el que toca fer. En els tallers de teatre es treballen molts 
exercicis pera aconseguir això. Aquí us en proposem un  de molt simple, un joc senzill 
que potser ja heu jugat algunes vegades, però que va molt bé. I els nens el gaudeixen 
molt, després, segurament us el demanaran cada dia. 
  
Punt de partida: tots fent una rotllana, asseguts a terra. El joc tracta de asseguts tots en 
rotllana anar comptant fins a deu, de manera desendreçada però sense trepitjar-se. El 
mestre/a comença a comptar i diu “1”, i diu també : “a veure si arribem a 10… Els nens 
hauran d’anar comptant, dient el número ben alt i sense trepitjar-se. Si dos o més nens 
diuen el mateix número alhora, s’ha de tornar a començar. Al principi els hi costarà una 
mica i no avançareu gaire, perquè tots voldran dir el número que toca… 
 
Aquest joc és molt interessant perquè els nens/es aprenen a concentrar-se i a escoltar-
se. Aprenen a fer “equip”. Ningú no guanya, sinó que junts cal poder comptar fins a 10.  
 
 
2/  La Respiració  
La respiració va molt lligada, també, a la concentració. Els actors i les actrius han de ser 
molt conscients de la seva importància. Hi ha molts exercicis que ajuden a això. Sobretot 
és molt important que els nens/es aprenguin que la respiració consta de dues parts: la 
inspiració (quan agafem l’aire ) i la expiració (quan traiem l’aire).   
 
Es poden fer diferents exercicis vinculats a la respiració. Aquests exercicis es poden fer 
drets o asseguts:  
 

- Agafar aire pel nas i treure’l per la boca. És molt important que treguin tot l’aire 
que ha entrat. Només ser conscient d’això ja ajuda molt a concentrar-se i també 
per a tranquil·litzar-se.  
 



- Tots asseguts (també es pot fer drets) amb les mans a sobre la panxa, inflarem la 
panxa d’aire “com si fos un globus” i buidarem notant com a sota les mans, la 
panxa va baixant lentament. 

 
 
3/ Les improvisacions  
Les improvisacions són exercicis que es treballen molt en els tallers de teatre. Són molt 
útils per entendre com se senten i què els passa als personatges a cada escena, a cada 
situació que els toca viure. La idea és que no hi ha cap text establert, s’improvisen les 
paraules, el què diuen. Hi ha uns personatges, que es troben en un lloc i una situació 
concreta. Tot això ho marca l’autor a l’obra de teatre però aquestes coordenades també 
poden venir marcades pel director, quan es fan els assajos d’una obra, o pels mestres 
que dirigeixen un taller.  
 
La improvisació té un inici i un final que el mestre/a ha de marxar, per exemple amb la 
paraula “acció”. Mentre té lloc l’exercici el mestre/a pot anar donant indicacions. Al final 
de cada exercici es parla amb els alumnes que han fet de públic i se’ls pregunta què han 
vist i se’ls fa parlar sobre el que ha passat a escena. Sempre els comentaris han de ser de 
caire constructiu, han d’anar a favor del grup i han de reforçar el treball que s’està fent. 
Com diu el canadenc George Laferriére, un dels grans pedagogs de teatre, sempre hem de 
tenir present al Taller de Teatre aquestes paraules: ajuda’m, t’ajudaré. 
 
El següent pas seria fer la mateixa escena però amb les paraules que va escriure l’autor 
per cada personatge. 
 
A continuació us presentem algunes escenes del “Romeo i Julieta” a partir de les quals es 
poden fer uns bons exercicis d’improvisació:  

 
LA FESTA DELS CAPULETO: 
A casa dels Capuleto fan una festa ! una festa de disfresses! 
Hi conviden a molta gent. Hi ha el Príncep de Verona, el senyor i la senyora Capuleto, la 
Julieta, i les seves amigues, la dida, la criada de la Julieta. I també d’amagat hi vénen, 
Romeo i els seus amics, Mercutio i Benvolio. 
En aquesta festa Julieta coneix a Romeo i s’agraden molt, però descobreixen que són de 
les dues famíles enemistades de Verona… 
Tots els personatges estan contents. 
 



 
 
LA JULIETA  BEU LA BEGUDA DEL FRARE: 
La Julieta sola a la seva habitació es pren la beguda que li dóna el frare Llorenç. Li farà un 
efecte aquesta beguda que quedarà tant quieta i adormida que tothom a casa seva 
pensaran que és morta. 
La Julieta té por en aquesta escena: 
 

Vine flascó… 
I si el beuratge no em fes cap efecte? 
m’hauria de casar demà al matí? 
No, no!... 
I si quan sóc a dins la sepultura 
desperto abans que hi arribi Romeo 
a rescatar-me? Seria terrible! 
No em mancarà l’alè dins el sepulcre 
de boca pestilent, on mai no hi entra l’aire? 
No em quedaré asfixiada allí dintre? 
Però havia de ser valenta! 
L’amor em darà força! 
A la teva salut Romeo! 

 
 
4/ Les baralles 
A la història del “Romeo i Julieta” que passa a Verona hi viuen dues famílies enemistades, 
els Capuleto i els Montesco. Sempre barallant-se per a no res... 
A l’obra de teatre hi ha una escena molt important, l’escena de la baralla, on Tibald, el 
cosí de la Julieta i en Mercutio, l’amic de Romeo es barallen amb les espases i acaben 
morint. 



 
En el teatre quan et baralles i et fas cops o bufetades són sempre de mentida. Es tracta 
d’assajar molt per aconseguir que totes les baralles semblin de veritat i que ningú no es 
faci mal.  
 
Als nens/es els agrada molt fer aquests exercicis que proposem a continuació. Perquè es 
diverteixen... alhora aquests exercicis els ajuden molt a desfogar-se i a relaxar-se. A 
deixar-se anar però “sota control” perquè han d’estar concentrats en el que fan perquè 
ningú no prengui mal.  
 

- En parelles, un dóna i l’altre rep. El que dóna està molt enfadat i diu: “ Oh, bergant, 
poca pena, què enfadat que estic!!” (o alguna altra frase que trieu…) i passa la mà pel 
costat de la galta de l’altre (sense tocar-lo) i amb aquesta mateixa mà pica a baix 
damunt l’altra mà per fer el soroll de la bufetada. El que rep ha de reaccionar com si 
l’hagués tocat de veritat. Perquè el públic s’ho cregui és molt important la reacció del 
que rep. 

 
- També podeu provar que la picada de mans la faci aquell qui rep la bufetada.  

 
- Tots els nens/es caminen per l’aula, fan de personatges i estan enfadats i es 
barallen amb qui es van trobant. Fan teatre i es barallen “de broma” però com 
sempre, ha de semblar veritat. Per exemple, poder simular fer cops de puny, i l’altre 
ha de reaccionar però sense arribar mai a tocar-se. O altres moviments que ells 
inventin però sempre que siguin de mentida intentant que semblin veritat.  

 
 
 
5/ El text 
Les paraules, el llenguatge són molt importants en el teatre. El text , el què diuen els 
personatges de les històries, amb tot això també hauran de treballar els actors i les 
actrius. Hauran d’assajar, hauran d’entrenar-se a dir bé les paraules que diuen els 
personatges perquè li pugui arribar al públic i sobretot ho puguin entendre. 
 
L’autor del “Romeo i Julieta” és William Shakespeare, un autor anglès que va viure al 
segle disset, en una època on el teatre era molt important a Anglaterra. És l’època del 
famós “Teatre Isabelí” que us hem parlat una mica més endavant. 
Shakespeare va escriure moltes obres de teatre. En el seu temps era molt conegut i 
respectat i encara ara després de tan temps es continúen representant les seves 
històries a tots els racons del món i amb totes le llengues,  sobretot el “Romeo i Julieta” 
que podríem dir que és la seva obra de teatre més coneguda.  
Shakesperare va escriure les seves històries en vers, tot fent poesia, per tant se’l 
considera també un poeta. El llenguatge que utilitza és mol ric però també una mica 



difícil de dir, els actors i les actrius tenen doncs molta feina quan han de representar 
algun personatge de les seves històries! 
La Julieta , per tant, parla en vers i explica tot el que li passa i el què sent tot fent poesia. 
 
Podeu llegir en veu alta i mirar d’entendre què volen dir aquests fragments que es diuen 
a La Julieta: 
 

“Dues cases antigues en dignitat semblants 
a la bella Verona on situem l’escena 
cap a revoltes noves antic rancor les mena 
i sang civil embruta les mans dels ciutadans…” 
 

 
“Què? Desembeinar i parlar de pau? Odio aquesta paraula com odio l’infern i tots 
els Montescos i tu per torna! En guàrdia! covard!” 

 
 

“Oh Romeo, Romeo, per què ets Romeo? 
Solament el teu nom m’és enemic. 
Què és Montesco? No és peu, ni mà, ni rostre. 
Busca’t un nom nou!. Què hi ha en un nom? 
La rosa, si tingués un altre nom faria olor igualment. 
Així mateix Romeo, si no es digués Romeo 
conservaria les perfeccions que té 
sense aquest nom. Despulla’t del teu nom, 
i sense el nom que no és res viu de tu, pren-me tota sencera!” 

 
 
“Puc anar més enllà, si tinc el cor aquí? 
Silenci! quin llum brilla a la finestra? 
És l’Orient i Julieta el sol!” 
 
 
“-Romeo què fas aquí? com has arribat? 
alt i difícil és el mur que et tanca! 
-Amb les ales lleugeres de la nit he saltat la paret! 
-Però si algú dels meus et veu, t’assassinaran!està ple de vigilants aquest jardí…! 
-Són molt més perillosos els teus ulls que vint espases d’ells!” 
-Oh Romeo!... Desitjo solament això que tinc 
tan generosa sóc com és la mar 
i el meu amor com ella és tan profund… 
Com més et dono tinc encara més 
Donar i tenir són infinits en mi!” 



 
 
“ Oh, jo he comprat la casa d’un amor més no la tinc! 
  Trenca’t cor meu! Trenca’t d’un cop!” 
 
 
“ No hi ha cap pietat al fons dels núvols  
que arribi fins al fons del meu dolor?” 
 
 
“ Et cauran les finestres dels teus ulls 
com quan la mort apaga la claror de la vida” 
 
 
“ Ulls mireu per darrera vegada! 
Braços, preneu-vos les darreres abraçades!... 
Jo brindo pel meu amor!” 
 
 
“ Tu, punyal estimat! 
Aquí la tens, la teva beina, 
Aquí reposa i deixa’m morir” 

 
 

 
 
 
 



 
 
Per a qualsevol aclariment o dubte en relació als exercicis proposats en aquesta 
guia ens podeu localitzar a gina@laperla29.cat.      
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